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Industriële robots zijn geen 
vervanging van menselijke creativiteit
Terwijl industriële robots wereldwijd jaarlijks 
met 15% toenemen (bron: International 
Federation of Robotics), is er steeds meer 
behoefte aan leveranciers die de veranderende 
productiesector kunnen bijbenen. 

Naar verwachting zijn er omstreeks 2020 
1,7 miljoen robots in productie-installaties. 
Dit geldt vooral voor Europa met het hoogste 
aantal robots wereldwijd. Volgens de nieuwste 
statistieken zijn er 106 robots per 10.000 mensen, 
omdat fabrikanten concurrerend willen blijven en 
hun productie op het continent willen behouden. 

Hoewel robots nooit het menselijke vermogen 
voor strategisch denken, vindingrijkheid en 
details zullen vervangen, kunnen ze wel met ons 
samenwerken.

Onze klanten, onze inspiratie 
Wij hebben een nauwe samenwerking met onze 
klanten die ons elke dag inspireren. Ze gebruiken 
hun creatieve talent om met behulp van 
SMC-producten oplossingen te bedenken en te 
creëren die voorheen niet voor mogelijk werden 
gehouden. Een goed voorbeeld hiervan is onze 
LAT3-kaartmotor die op een robotkop kan worden 
gemonteerd om kwaliteitscontroles uit te voeren, 
waarbij de robot het werkstuk blijft hanteren. 

Uw rechterarm
Wij begrijpen de behoeften van onze klanten en 
weten welke componenten ze nodig hebben. 
Daarom hebben we een aantal oplossingen 
ontwikkeld die compact, licht en energie-efficiënt 
zijn. Deze worden ondersteund door onze 
wereldwijde infrastructuur met kantoren in 83 landen 
en 2.000 engineers die zich inzetten voor het leveren 
van uitzonderlijke service. Onze internationale 
aanwezigheid geeft onze klanten de overtuiging 
en het vertrouwen dat ze toegang hebben tot 
onderdelen en technische ondersteuning, waar ter 
wereld ze zich ook bevinden.

Lees verder om meer te weten over de 
oplossingen van SMC die zijn ontworpen 
om te voldoen aan de eisen van moderne 
industriële robotica.

AndreAs CzezAtke ExpErt in 
robotica – SMc ooStEnrijk

Global cobot projEct lEadEr cEE

Omdat we de behoeften van onze 
klanten begrijpen en weten welke 
componenten ze nodig hebben, 
hebben we een aantal oplossingen 
ontwikkeld die compact, licht 
en energie-efficiënt zijn.
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Versie met geïntegreerd veldbussysteem
EX260-serie

·•  Rechtstreeks te monteren op uw robotarm – geringe 
CO2-uitstoot en bekabeling met seriële bekabeling

•·  Vermijd lange aansluittijden – Speedcon-connectoren voor 
snelle aansluiting.

Veldbussysteem voor input/output
EX245-serie

• ·  Verminder de tijd voor assemblage en bedrading – plug & 
play AIDA push-pull-connectoren

·•  Robuust en ruisbestendig – glasvezelcommunicatie
·•  Versnel de gereedschapswissel van uw robot – snelle 
opstartfunctie.

minder

Draadloos systeem
EX600-W-serie

•·  Minder kabels en connectoren, minder installatie- en onderhoudswerkzaamheden, 
minder risico op defecten en ontkoppeling – verbeter de beschikbaarheid van de 
machine (OEE-verbetering)

·•  Realiseer volledig betrouwbare, ruisbestendige communicatie – 
frequentiesprongen en data-encryptie in de 2,4 GHz ISM-band.

Belangrijke oplossingen

Vermijd hinderlijke kabels bij uw robot
Dankzij het eerste geïntegreerde draadloze ventielsysteem ter wereld kan elke robottoepassing profiteren van zowel een 
kortere installatietijd als minder productie-uitval -  eenvoudig en kosteneffectief, zonder industriële communicatiekabels. 

Als u kiest voor een bekabelde oplossing, 
beschikken wij over veldbussystemen die 
compatibel zijn met uw communicatieprotocollen, 
waaronder IO-Link.

miniatuur

Kaartmotor
LAT3-serie

•·  Transporteren, duwen of lengte meten met deze geminiaturiseerde lineaire motor
•·  Vrijwel overal te plaatsen – de afmetingen van een creditcard en 9 mm hoog
·•  Stel uw cyclustijden veilig – snelle respons en werking.

De ruimtebesparende 3-in-1 elektrische oplossing die uw robot nodig heeft
Miniaturisatie is een belangrijke factor voor het verhogen van de productiviteit van uw robottoepassing. Daarom hebben 
we een zeer compacte oplossing ontworpen die een lineaire motor, lineaire geleider en verplaatsingssensor integreert.

Licht en 
compact
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sneller

5-poort Magneetventiel
JSY-serie

•·  Het kleinste 5-poort magneetventiel (6,4 mm) op de markt.
·•  Betere floweigenschappen en snellere responstijd ten opzichte 
van andere ventielseries met een vergelijkbare ventielbreedte.

Pneumatische grijper,  
parallelle versie

JMHZ2-serie

•·  Minimaliseer de traagheidsmomenten in uw robot – tot wel 
21% kortere totale lengte 1) en tot wel 43% lichter 1)

·•  Verbeter uw prestaties – een snellere open-/sluitslag en een 
langer aangrijpingspunt zijn mogelijk met cilinders die één 
boringmaat kleiner zijn.

·•  Voor nauwkeurige handling – nauwkeurige herhaalbaarheid tot 
±0,01 mm.

Snelheidsregelventiel met one-touch-
koppeling

JAS-serie

•·  Geschikt voor krappe ruimten – hoogtereductie tot wel 43,3 %
·•  Eenvoudig te installeren en te bedienen – naaldafstelling door 
middel van handmatige drukvergrendeling of met een platte 
schroevendraaier.

Cilinders
JCQ/JMGP/JCM/JMB-serie

•·  Geschikt voor robotmanipulatie – tot 69% lichter met een 
kortere totale lengte. Verbeterde cyclustijden

• ·  Hogere benuttingsgraad – compacte, geleide-, trekstang- en 
ronde versies. Trekstangversie maakt tussenliggende 
boringen mogelijk voor een nog betere optimalisatie.

Laat uw robot sneller bewegen: verhoog uw productiviteit
Onze J-serie omvat pneumatische oplossingen die speciaal zijn ontworpen zodat gewicht en afmetingen optimaal 
zijn. Door de lagere traagheidsbelastingen kan uw robotarm sneller bewegen en is de productiviteit hoger, dankzij de 
aanzienlijk verbeterde cyclustijden.

Licht en 
compact

Nieuw  
product

1)  Alle vergelijkingen zijn uitgevoerd met vergelijkbare modellen.

Oplossingen van SMC voor robotica
Belangrijke oplossingen
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bestand tegen

Slijtvaste slangen
TUZ-serie

•·  Voorkom slijtage door schuivende 
bewegingen met deze speciale 
polyurethaanslangen 

·•  Zorg voor een lange levensduur – 
maximale slijtage 0,16 mm na 
10 miljoen cycli

·•  Te monteren in smalle 
leidingwerkruimten – kleine buigradius.

Roterende one-touch-
koppelingen

KS/KX-serie

•·  Ideaal voor oscillerende of roterende 
delen in robots – dubbele kogellager 

·•  Elimineer slijtage aan koppelingen 
en slangen – mechanisme voorkomt 
rotatie van de slang 

·•  Speciale uitvoering voor toepassingen 
met hoge snelheden (KX-serie).

Draaiverbinding
MQR-serie

•·  Levert lucht aan roterende 
en schuivende componenten 
(tot 16 circuits)

·•  Houdt het ritme van uw robot bij. 
Toelaatbaar toerental: 200 tot 3.000

·•  Lange levensduur: tot 1 miljard rotaties.

Ontworpen om bestand te zijn tegen de bewegingen van uw robot
Robottoepassingen moeten doorgaans bestand zijn tegen snelle en complexe bewegingen. Hier vindt u ons 
assortiment om de levensduur van uw producten te verlengen, zodat u niet voortdurend hoeft te letten op onderhoud.

uitwisseling

Het verwisselen van de tools van uw robot was nog nooit zo eenvoudig
Als er meerdere tools in dezelfde robottoepassing moeten worden gebruikt, bekijk dan meteen ons volgende product.

Automatisch handwisselsysteem
MA-serie

•·  Automatische wisseling van handtools voor robots zonder aanpassingen of 'teaching’
·•  Te integreren in een flexibel productiesysteem (Flexible Manufacturing 
System - FMS)

·•  Houdt rekening met veiligheid – ingebouwd ‘failsafe’-mechanisme voor valpreventie 
bij verlies van luchtdruk.
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uitwisseling

rippeng

Heeft u een pakkende uitdaging? Wij zijn er klaar voor!
Pneumatisch, elektrisch of anders – talrijke opties van SMC voor handling met uw robot, zoals u het wilt.

Pneumatische grijpers
MH-serie

•·  Oppakken wat u wilt – verkrijgbaar in parallelle versie met 2, 3 
en 4 vingers, in hoekversie

·•  Monteren waar u het wilt – hoge mate van montageflexibiliteit 
en een verscheidenheid aan stofkappen 

·•  Voor nauwkeurige handling – nauwkeurige herhaalbaarheid 
tot ±0,01 mm.

Magnetische grijper
MHM-serie

•·  Presteert optimaal, waar anderen dat niet doen – geschikt 
voor metalen werkstukken met gaten en oneffen oppervlakken

·•  Betrouwbare en veilige handling – houdkracht tot 120 N en de 
garantie dat het werkstuk wordt vastgehouden, zelfs als de 
luchttoevoer wordt afgesloten

·•  Verhoog uw productiviteit – verkort uw cyclustijden.

Omkeerunit dubbele grijper
MHS-serie

·•  Monteer onze pneumatische grijpers met drie vingers op de 
omkeerunit om in beperkte ruimten te werken – reductie van 
de draaicirkel die vereist is door de pneumatische grijpers 
parallel te monteren

·•  Verklein uw machines – de slag van de sluiters van de 
apparatuur kan worden verminderd.

Elektrische grijpers
LEH-serie

•·  Grote verscheidenheid aan mechanica – elektrische oplossing 
op maat

·•  Volledige regeling van snelheid, kracht en positie – digitale 
I/O’s of veldbuscommando’s, waaronder IO-Link 

·•  Zorgt voor grip waar het nodig is – functie voor grijpcontrole 
om werkstukken met verschillende afmetingen te identificeren

·•  Veiligheid staat altijd voorop – functie voor valpreventie van 
werkstukken

UR+
 gecertificeerd

Specifiek voor
Oplossingen van SMC voor robotica

 Specifiek voor
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Vacuümejectoren
ZU/ZH/ZK2/ZL-serie

• ·  Verbeter uw cyclustijd – grote verscheidenheid aan lichte en 
compacte vacuümgeneratoren

·•  Hanteer alles – verschillende afmetingen, vormen, gewichten 
en/of materialen

·•  Flexibel in gebruik – leverbaar met regelventielen, 
geluiddempers, filters, digitale drukschakelaars en/of  
energiebesparende functie.

Vacuümzuignappen
ZP-serie

•·  Hoge flexibiliteit voor het hanteren van werkstukken 
van verschillende afmetingen, vormen, gewichten 
en/of materialen – breed aanbod van zuignappen en een 
selectie markeringsvrij, antistatisch, FDA-conform en voor 
schijfadsorptie of paneelhantering

·•  Eenvoudige montage – zeer korte totale lengte, compacte 
bufferbehuizing, ruime keuze aan leidingen en demontage.

Bouw uw complete vacuümoplossing
Als vacuüm een must is voor uw robottoepassing hebben wij een geweldig aanbod: laag gewicht, kortere 
responstijden, integratie of diverse materialen en vormen - alles wat u nodig heeft, vindt u in onze vacuümsectie.

Licht en 
compact

mvacuü
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Vacuümbesparingsventiel
ZP2V-serie

•·  Vermijd schakelhandelingen en vereenvoudig uw regelcircuit – 
bij afwezigheid van een werkstuk wordt de aanzuigleiding van 
de vacuümzuignap gesloten

·•  Bespaar energie – vrijwel geen verlies als gevolg van 
aanzuigen zonder voorwerp of onregelmatig aanzuigen.

Vacuümzuignap met ejector
ZHP-serie

•·  Plaats ‘m eenvoudig in beperkte ruimten – vacuümejector en 
zuignap zijn geïntegreerd

·•  Vereenvoudig de montage en verminder uw onderhoud – 
doorgeluste leidingen en een constructie met borgplaten

·•  Vereenvoudig het scheiden en afvoeren van werkstukken – 
gestraalde zuignappen met de groef op het adsorptieoppervlak.

Contactloze grijpers
XT661-serie

•·  Verplaatsen zonder sporen achter te laten – geen fysiek 
contact met het werkstuk

·•  Voorzichtig omgaan met verschillende maten, materialen en 
vormen – Cyclone- en Bernoulli-grijpers

·•  Minimaliseer installatie- en onderhoudswerkzaamheden – 
mogelijk om te demonteren en aan de binnenkant te reinigen.

Vacuümsensoren 
ISE20/ZSE20-serie

•·  Houd de controle over uw proces zonder extra gewicht – 
sensor van slechts 30 mm x 30 mm x 31,5 mm

·•  Snel en flexibel – eenvoudige instelling en korte vertragingstijd
•·  Verhoog de efficiëntie van processen en verbeter de 
beschikbaarheid van machines – compatibel met IO-Link.

m

Oplossingen van SMC voor robotica
Specifiek voor

handling
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lassen

Klemcilinder
CKZT-serie

•·  Voor uw klemwerkzaamheden in lasomgevingen – 
spatbestendige constructie. Het afgeronde ontwerp en de 
ontgrendelknop met minimale uitsteekhoogte verminderen de 
ophoping van lasspatten

·•  Moet u kleine werkstukken klemmen? Specifiek model: licht 
en compact – een gewicht van maar 580 g en slechts 34 mm 
breed en 192,4 mm hoog.

Vlambestendige slangen
TRS/TRBU/TRTU-serie 

•·  Geschikt voor boog- en puntlassen – vlambestendige harsslangen 
(gelijkwaardig aan UL-94-norm V-0)

·•  Groot assortiment vlambestendige slangen:
-  TRS-serie: de meest eenvoudige vlambestendige slang van SMC
-  TRBU-serie: dubbellaags ontwerp met buitenste vlambestendige slang 

van polyurethaan
-  TRTU-serie: drielaags polyurethaanslang voor een betere spatweerstand, 

dankzij een aluminiumlaag tussen de buitenlaag en de inwendige slang. 
TRTU presteert het best in de zwaarste omgevingen.

Penklemcilinder
CKQ-serie

• ·  Gelijktijdig positioneren en klemmen in omgevingen die 
worden blootgesteld aan magnetische velden

·•  Lasvriendelijk, maar nog steeds licht en compact voor gebruik 
in robotarmen

·•  Garandeer veiligheid – vergrendelingsmechanisme voorkomt 
dat werkstukken vallen tijdens noodstops.

Onze uitstekende oplossingen voor uw lasrobot
Wij leveren stroombestendige oplossingen voor het bevestigen en positioneren van het te lassen materiaal, evenals een 
breed scala aan slangen die geschikt zijn voor de lassector, waar de omgeving wordt blootgesteld aan hevige lasspatten.
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VCC ideale match – roestvaststalen 
koppeling

VCK-serie

Bestand tegen chemicaliën in spuitverf – roestvast staal 
SUS316L
·•  Zorgt voor minder restvloeistoffen – harsafdichting van het 
oppervlak

·•  Eenvoudige installatie en verwijdering in krappe ruimten, 
kleiner leidingvolume – 40° draaibaar elleboogstuk.

lakkenn

Ventiel voor water en op chemische 
producten gebaseerde media

VCC-serie

•·  Perfect ontworpen voor uw robotarm – ruimtebesparende 
en lichte ventielen dankzij een harsbehuizing met 
verminderde hechting van verf

·•  Antistatische eenheid voor verf op basis van water of 
chemicaliën en reiniging met oplosmiddel/lucht

·•  Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur 
(twee miljoen cycli).

Fluorpolymeerslangen
TH-serie

Perfect voor gebruik onder extreme omstandigheden – zeer 
bestendig tegen agressieve vloeistoffen en oplosmiddelen tot 
200 °C, ook geschikt voor hoge bedrijfsdrukken.

Fluorpolymeerkoppeling met hoge 
zuiverheidsgraad

LQ-serie

•·  Voorkomt onzuiverheden in spuitverfstraten in de auto-industrie – 
nieuw PFA-materiaal elimineert deeltjesvorming en TOC (totale 
organische koolstof) vrijwel volledig, waardoor betrouwbaar 
gebruik in de meest veeleisende toepassingen mogelijk is

·•  Bestand tegen agressieve vloeistoffen en oplosmiddelen 
tot 200 °C.

·•  Sterke weerstand tegen buigen en vervormen van de slang

Wanneer kwaliteit van het spuitverven voorop staat
Wij maken uw spuitverfapplicatie eenvoudiger met een verscheidenheid aan siliconenvrije producten - een 
uitstekende keuze voor de auto- en verfindustrie om schadelijke effecten op de hechting van verf te voorkomen.

+
Licht en 

compact

Oplossingen van SMC voor robotica
Specifiek voor
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Veiligheidsventiel
VP-X555-serie

Zorg voor veiligheid in uw toepassing (vooral relevant tijdens 
handling) – restdrukontluchting in noodsituaties.

Luchtdrogercombinatie
AF- + AFM/AFD- + IDG-serie

Zorg voor uitstekende spuitverf door de robot te voorzien 
van lucht van hoge kwaliteit, in combinatie met een luchtfilter, 
nevelafscheider en luchtdroger.

Thermo-chiller
HRS/HRSE/HRSH-serie

Lassen zonder zorgen door het installeren van de beste 
thermo-chiller. Door de temperatuur binnen strikte grenzen te 
houden, verhoogt u de laskwaliteit. Spatten worden daardoor 
verminderd en de levensduur van de lastips wordt verlengd.

Digitale luchtspleetsensor
ISA3-serie

Gebruik dit product om de aanwezigheid, positionering en 
afstand van materialen te bevestigen, voordat u met lassen 
begint. Defecten als gevolg van precisiefouten worden 
daardoor gereduceerd.

Elektrische actuatoren
LE-serie

Uw beweging onder controle met elektrische actuatoren van 
SMC die zich aan u aanpassen en de flexibiliteit bieden die uw 
robot nodig heeft.
Geef uw portaalrobot de vrijheid om in drie lineaire richtingen 
te bewegen met de beste en meest geschikte aansturing, ook 
via veldbus of IO-link.

Pulsventiel
AXTS-serie

Verbeter de energie-efficiëntie van de blaastoepassingen in uw 
robot – de luchtstroom wordt automatisch in- en uitgeschakeld.

spuitverfkwaliteit

nauwkeu-
righeid

flexibiliteit

veiligheid

Energie-
efficiëntie

Overige oplossingen voor u

Direct aangestuurd 2-poort 
magneetventiel
VXZ-serie
Digitale flowschakelaar voor water
PF3W-serie

Verbeter de koeling door 
het toevoegen van

rust
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Magnetische grijperkit MHM met 
UR + certificering

Flexibiliteit, eenvoudige integratie en snelle werking 
zijn drie eisen die de industrie steeds vaker stelt 
aan automatisering; dezelfde drie kenmerken die 
collaboratieve robots – of cobots – bieden.

UR wil productieprocessen voorbereiden op de 
toekomst door cobots te ontwerpen voor directe 
interactie met mensen op een gedeelde werkplek 
in bedrijven van iedere omvang. Door producten als 
UR+ te certificeren, zijn deze geverifieerd om plug 
& play met dergelijke cobots te werken.

SMC maakte naam als UR+ ontwikkelaar met de 
magnetische grijper uit de MHM-serie. Net als andere 
UR+ gecertificeerde producten biedt de MHM u de 
voordelen van deze exclusieve kwalificatie:

-  Eenvoudige programmering en snelle installatie – 
sterk verminderde implementatietijd en snelle 
bediening

-  Flexibele automatisering – lichtgewicht, 
ruimtebesparend en eenvoudig en snel opnieuw 
te implementeren zonder de productie-indeling te 
veranderen

-  Collaboratief en veilig – werking zonder 
veiligheidsafscherming na risicobeoordeling.

Presteert optimaal, waar anderen 
dat niet doen

Traditionele vacuümsystemen of 
mechanische grijpers bieden niet altijd de 
juiste oplossingen. Deze grijper, die via 
een magneet absorbeert en vasthoudt, 
is de beste optie voor het overbrengen 
van werkstukken die oneffen, poreus of 
kwetsbaar zijn.

Het ontwerp voorkomt vervorming van 
werkstukken en onbedoelde adsorptie van 
een tweede werkstuk. Een variabele dikte 
van de buffer zorgt dat de houdkracht 
eenvoudig kan worden aangepast.

Andere interessante kenmerken zijn 
een kortere cyclustijd met minimale 
resthoudkracht als het werkstuk wordt 
losgelaten en een veilige handling van de 
werkstukken, zelfs wanneer de luchttoevoer 
wordt afgesloten.

De MHM, UR+ gecertificeerd en geleverd 
met een URCap plug-in, is eenvoudig te 
integreren en te programmeren.

Toepassingen
-  Verpakken
-  Assemblage
-  Pick & Place
-  CNC
-  Machinebelading.

Oplossingen van SMC voor robotica
UR + gecertificeerd
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Toepassingen

Meertrapsejector
ZL112A-serie

Compacte zuignap
ZP3E-serie

Slijtvaste slangen
TUZ-serie

Vacuümhandling

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij onze oplossingen optimaal aanpassen en zo een 
uitstekend product leveren dat aan uw specifieke eisen voldoet. Profiteer van onze compacte, 
lichte en betrouwbare oplossingen met hoge snelheid en frequentie voor de meest voorkomende 
toepassingen, zoals pick & place, verpakken, omhullen, kartonneren of palletiseren.
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Pneumatische grijper, 
brede parallelle versie
MHL2-Z-serie

Pneumatische grijper, 
parallelle versie
MHZ-serie

Compact snelheidsregelventiel 
met one-touch-koppeling
JAS-serie

Compacte cilinder
JCQ-serie

Slijtvaste slangen
TUZ-serie

Oplossingen van SMC voor robotica
Vacuümhandling en grijpen 

Grijpen
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Klemcilinder
CKZT-serie

Thermo-chiller
HRSH-serie

FR drielaags 
polyurethaanslangen
TRTU-serie

18 Afmetingen en andere details vindt u in de algemene catalogus voor elke 
serie op www.smc.nl

Compact 5-poort 
magneetventiel
JSY-serie

Profiteer van onze gespecialiseerde oplossingen voor robots in de productie van voertuigen. 
Wij maken u graag attent op onze producten voor lassen, het verbeteren van de laskwaliteit en het 
voorkomen van productieonderbrekingen, naast onze producten voor diverse andere processen. 
Bij het spuitverven zorgen we voor het betrouwbaar en snel aanbrengen van de spuitverf om een 
hoge productkwaliteit te realiseren.

Lassen
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Ventiel voor water en op 
chemische producten 
gebaseerde media
VCC-serie

Fluorpolymeerslangen
TH-serie

Draadloos 
transmissiesysteem
EX600-W-serie

Roestvaststalen 
koppeling
VCK-serie

Oplossingen van SMC voor robotica
Lassen en spuitverven

Spuitverven

Draadloze 
afstandsbediening
EX600-W-serie



20 Afmetingen en andere details vindt u in de algemene  
catalogus voor elke serie op www.smc.nl

verticale handling

vacuümmanipulatie

hanteren van glas

Andere voorbeelden van toepassingen

Bij de handling van 
glas mogen er geen 
adsorptiesporen op de 
werkstukken achterblijven. 
Gebruik hiervoor 
onze markeringsvrije 
vacuümzuignappen – 
ZP2-serie

Ruimte is een must 
voor ondersteuning bij 
vacuümgeneratie. Profiteer 
van doorgeluste leidingen 
met onze vacuümzuignap 
met ejector – ZHP-serie

Vacuümzuignappen 
kunnen niet worden 
gebruikt om metalen 
werkstukken met gaten 
en oneffen oppervlakken 
te ondersteunen. Gebruik 
in plaats daarvan onze 
magnetische grijper – 
MHM-serie
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transport van verpakte etenswaren

Energie-efficiëntie 
is een must in continue 
verpakkingsprocessen. 
Behaal de meest efficiënte 
resultaten dankzij de 
energiebesparende functie 
van onze alles-in-één 
vacuümejector – ZK2-serie

Het adsorberen van 
instabiele, in zachte folie 
verpakte werkstukken door 
supersnelle spinrobots in de 
voedingsmiddelenindustrie 
vereist een zuignapvorm 
die zeer aanpasbaar is. 
Gebruik hiervoor onze 
blauwe, FDA-conforme 
vacuümzuignappen uit 
de ZP3P-serie

overdracht in semiconductor- 
en elektronicatoepassingen

energie-efficiënt verpakken

In de elektronica- en 
semiconductorindustrie 
mogen geen 
beschadigingen of 
zuigsporen achterblijven 
op werkstukken. U kunt 
ook onze contactloze 
zuignappen gebruiken –  
XT661-serie

Oplossingen van SMC voor robotica
Andere voorbeelden van toepassingen
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